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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-i
rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Földesi Zoltán képviselő
Galambos Imre képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Kozák Imréné képviselő
Dr. Molnár Mihály képviselő
Rejtő József képviselő
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Kiszel Pálné osztályvezető h.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző
Tóth Sándor beruházási ügyintéző
Balczó Sándor projekt menedzser

Kiszely Mihály alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 10 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dankó Pál és Földesi Zoltán képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az írásban kiadott napirendi
pontok kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az írásban kiadott napirendi pontok az alábbi előterjesztéssel
egészülnek ki: 1.) sz. bejelentés: A TISZK által elnyert pályázat támogatási szerződésének
jóváhagyása
Kiszely Mihály alpolgármester: Az írásban kiadott napirendi pontokat az elhangzott
kiegészítéssel szavazásra bocsátja.
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szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1.) A Regionális Hulladékkezelő Kft. és a tulajdonos önkormányzatok között kötendő
üzemeltetési szerződés
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) Belterületi utak I. ütem projektmenedzsmentet segítő szolgáltató kiválasztása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3.) Szarvas, Juhász Gyula utcai burkolat felújításához kapcsolódó ivóvíz rekonstrukciós
munkák
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4.) Bejelentések
- A TISZK által elnyert pályázat támogatási szerződésének jóváhagyása
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: A Regionális Hulladékkezelő Kft. és a tulajdonos önkormányzatok
között kötendő üzemeltetési szerződés
Előadó: dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A Regionális Hulladékkezelő Kft. bejegyzésre került. A júniusi
képviselő-testületi ülés anyagához becsatolásra került egy üzemeltetési szerződés tervezet
mely nagyon silány minőségű, tárgyalásra alkalmatlan volt. A napokban sor került a Kft.
taggyűlésére ahol Csárdaszállás jegyzőjével közösen számos ponton módosítást javasoltak. A
legfontosabb kérdés a bérleti díj meghatározása volt. Cséffai János könyvvizsgáló kapott
felhatalmazást arra, hogy a bérleti díj optimális összegét kiszámolja.
Az üzemeltetési szerződést a tulajdonos önkormányzatok soron kívül megtárgyalták, mivel a
Regionális Hulladékkezelő Kft. bevételei növelése érdekében pályázni kíván a Békés Város
Önkormányzata által kiírt hulladékkezelési pályázatra. Minden lehetséges garancia beépítésre
került az üzemeltetési szerződésbe. A szállítógépkocsi vásárlásával kapcsolatban: a
hulladéklerakónál rendszeresítve van egy gépjármű ami még éppen működik a
karbantartásnak köszönhetően, de vélhetően sok gond lenne vele. A KOMÉP Kft. ügyvezetője
elmondta, hogy napirenden van egy szemétszállító gépjármű beszerzése, de jelenleg előnyös
szerződés van a Hulladékkezelő Kft-vel, így nem indokolt. Csak akkor lenne érdemes új
gépjárművet beszerezni ha piacot is sikerül hozzá találni pl. Békésszentandrást.
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hozadéka. Ezt meg lehet oldani a kukás autókkal is.
Kiszely Mihály alpolgármester: Hogyan lehet módosítani a szerződést a következő
években?
Babák Mihály polgármester megérkezik az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: Egyoldalú felmondással nem bontható fel. A tulajdonos
önkormányzatokkal lehet konszenzusra jutni a szerződés módosítás tekintetében.
A bérleti díj tekintetében tartalmazza a szerződés, hogy minden év december 31-ig kell a
menedzsment elé terjeszteni. A képviselő-testületek véleményének kikérését követően lehet
dönteni a bérleti díj összegéről. Csak közös megegyezéssel lehet módosítani, egyoldalúan
nem.
Babák Mihály polgármester: A gépjármű ügyében tárgyalni kell, mert jó ha van. Nagyobb
járművel olcsóbbá lehetne tenni a szállítást.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
483/2010.(VII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Regionális Hulladékkezelő Kft.-vel (5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. kk. 104.
külterület 0130/15 hrsz.) kötendő, a hulladékkezelő mű és a hozzá tartozó gépek,
berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződés tervezetét.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az üzemeltetési
szerződés aláírására.
2010. július 31.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: Belterületi utak I. ütem projektmenedzsmentet segítő szolgáltató
kiválasztása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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projektmenedzsmentet segítő szolgáltatás igénybevételét. Az igénybevételre három cégtől kért
ajánlatot a hivatal. A legkedvezőbb ajánlatot az Euro Mérték Kft. tette 3.000.000,-Ft+ÁFA
összegben. Az összeg a pályázatban rendelkezésre áll. Javasolja az Euro Mérték Kft.
ajánlatának elfogadását.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
484/2010.(VII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Belterületi utak építése és felújítása I. ütemének projektmenedzsmentet segítő
szolgáltatás elvégzésével a legkedvezőbb ajánlatot adó Euro Mérték Kft.-t (6722
Szeged, Mikszáth K. u. 17.) bízza meg a megajánlott 3.000.000,-Ft+ÁFA vállalási
áron.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
2010. július 28.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: Szarvas, Juhász Gyula utcai burkolat felújításhoz kapcsolódó ivóvíz
rekonstrukciós munkák
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: A vízi közmű javítása elengedhetetlen. Kéri a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az ajánlatokat.
Az ár csak iránymutató, a munkaterület a COLAS Zrt-nél van. A Tessedik-Arany-Dózsa
utcához hasonlóan hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás szükséges a COLAS
Zrt-vel.
Babák Mihály polgármester: Ezt megcsinálhatja a város maga is.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A Közbeszerzési törvény előírásait be kell
tartani. Két lehetőség van: vagy a COLAS Zrt.-vel köt szerződést a város, vagy pedig a
közszolgáltatást végző szervezettel, tehát a Békés Megyei Vízművek Zrt.-vel.
Babák Mihály polgármester: A városnak az a jó, ha olcsón megcsinálja a Vízművek Zrt.
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dolgot az egybeszámítási kötelezettség miatt.
Babák Mihály polgármester: A kettő hogyan függ össze?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Ugyanaz a munkaterület. A garanciális
problémák összefüggései is indokolják.
Babák Mihály polgármester: Az árba betervezésre került a felújítási alap amit a Vízművek
Zrt. nem hajlandó elismerni. Az önerő alap támogatási igény benyújtásra került?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Erre nem lehet önerő alapot igényelni.
Kiszel Pálné osztályvezető h.: Az eddig befolyt összeg folyamatosan elkülönítésre került. Ez
2008., 2009. évekről áthúzódó bevétel.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „A Képviselő-testület úgy dönt,
hogy a „Szarvas, Juhász Gy. utcai burkolat felújításhoz” kapcsolódó ivóvízvezetékek
rekonstrukciós munkáinak elvégzése szükséges, a kivitelezőt hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárással választja ki, melyre meghívja a COLAS Zrt-t (1103 Budapest, Sibrik
Miklós u. 30.).
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 20120. július 31.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
485/2010.(VII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Szarvas, Juhász Gy. utcai burkolat
felújításhoz” kapcsolódó ivóvízvezetékek rekonstrukciós munkáinak elvégzése
szükséges, a kivitelezőt hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárással
választja ki, melyre meghívja a COLAS Zrt-t (1103 Budapest, Sibrik Miklós u.
30.).
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az eljárás lefolytatásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. július 31.
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tárgyalásos eljárás lefolytatására a képviselő-testületnek fel kell hatalmazni a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottságot.
Babák Mihály polgármester: Összeghatár meghatározása is szükséges. Így nem kell a
képviselő-testületet ismét összehívni.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a felhatalmazásra vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Juhász Gyula utcai ivóvíz rekonstrukciós munkák
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásának lefolytatására felhatalmazza a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot. A bizottság számára a döntés meghozatalához
szükséges pénzügyi keretként a képviselő-testület bruttó 8.000.000,-Ft-ot határoz meg.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. augusztus 13. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző,
Hodálik Pál bizottsági elnök”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
486/2010.(VII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Juhász
Gyula utcai ivóvíz rekonstrukciós munkák hirdetmény közzététele nélkül induló
tárgyalásos eljárásának lefolytatására felhatalmazza a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottságot. A bizottság számára a döntés meghozatalához
szükséges pénzügyi keretként a képviselő-testület bruttó 8.000.000,-Ft-ot határoz
meg.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
2010. augusztus 13.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Hodálik Pál bizottsági elnök
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt és Paluskáné Udvarhelyi Judit
aljegyzőt, gondoskodjon arról, hogy minden útépítésnél kapja meg a Vízművek Zrt. kapjon
értesítést arról, hogy a képviselő-testület döntése alapján az útépítések esetében a vízhálózatot
vagy felújítja, vagy pedig 10 évig nem nyúlhat hozzá. Ha hozzányúl akkor a teljes útszakaszt
újra kell építenie.
Javasolja az 1.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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A TISZK által elnyert pályázat támogatási szerződésének jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás
pályázatot nyújtott be és támogatást nyert a Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprész 2010. évi
decentralizált keret terhére. A támogatás összege 8.496.900 Ft vissza nem térítendő
támogatás. A támogatás intenzitása 83,4%. A beruházás bruttó összköltsége 10.185.400 Ft. A
saját forrás összege 1.688.500 Ft melyet a Társulás a 2009. évi szakképzési hozzájárulás
terhére biztosít.
Babák Mihály polgármester: A társulás olyan mintha a város saját intézménye lenne. Nem
egy külön cég, hanem a városé, ezért került a képviselő-testület elé a támogatási szerződés
jóváhagyása. A beruházási jogot a társulás (Dr. Pusztai Andrea és Babák Mihály) átadja
Kohut Andrásnénak és Brusznyiczki Erikának akik beruháznak. A város vagyona, a város
intézménye a szakképzési társulás, ezért a képviselő-testületnek tudni kell róla.
Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet valamint a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési
Társulás között létrejött támogatási szerződést.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
487/2010.(VII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul
veszi a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet valamint a Berettyó-Körös
Szakképzés Szervezési Társulás között létrejött támogatási szerződést.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a 2.) sz.
határozati javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a Berettyó-
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Közgyűjteményi Intézménye között létrejött, az elnyert támogatás átadásáról szóló
megállapodást.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
488/2010.(VII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul
veszi a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás, valamint Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye között létrejött, az elnyert támogatás
átadásáról szóló megállapodást.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület
zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmf.
Babák Mihály
polgármester

Dr. Melis János
jegyző
Hitelesítők:

Dankó Pál
képviselő
Írásba foglalva: 2010. július 28.

Földesi Zoltán
képviselő

